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El subsidi d'atur agrari

La renda agrària

Quins requisits s'han de complir?

Quins requisits s'han de complir?

yySer treballador eventual agrari per compte d'altri amb domicili

yySer treballador eventual agrari per compte d'altri, empadronat i

en alguna localitat d'Andalusia o Extremadura i haver percebut
aquest subsidi en algun dels 3 anys anteriors a la data de la
sol·licitud.

yyHaver cotitzat un mínim de 35 jornades durant els dotze mesos

naturals immediatament anteriors a la situació d'atur, excepte
per als beneficiaris de l'Ocupació Comunitària de 1983, ja que
en aquest cas poden accedir de nou al subsidi amb només 20
jornades cotitzades al SEASS i/o amb cotitzacions en treballs
d'AEPSA.

amb residència en alguna localitat d'Andalusia o Extremadura
durant un mínim de 10 anys.

yyNo haver estat beneficiari del subsidi d'atur agrari en algun dels
3 anys anteriors a la sol·licitud.

yyEstar inscrit al cens del SEASS de manera ininterrompuda en
els 12 mesos anteriors a la sol·licitud i les persones majors de
45 anys, entre 5 i 20 anys i estar al corrent del pagament de la
quota fixa.

yySi teniu més de 35 anys o menys amb responsabilitats familiars,

yyHaver cotitzat al SEASS durant els 12 mesos naturals immediatament

yyNo tenir rendes de cap tipus que en còmput anual no superin 12

yyNo tenir rendes de cap tipus que en còmput anual no superin 12

yyEstar inscrit al cens del SEASS i estar al corrent del pagament

yyInscriure's com a demandant d'ocupació, mantenir la inscripció

podreu completar les 35 jornades amb les cotitzacions a l'AEPSA.
vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI), i no superar el
límit familiar de rendes establert.
de la quota fixa.

yyInscriure's com a demandant d'ocupació, mantenir la inscripció
esmentada durant tot el període de percepció i subscriure el
compromís d'activitat.

Durada del subsidi
En general, 180 dies i per a les persones majors de 52 anys, entre
300 i 360 dies.

Import del subsidi
El 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).
S’ingressarà en el compte de l’entitat financera indicada pel
sol·licitant, del qual sigui titular, excepte en els casos excepcionals
en què el SEPE autoritzi el pagament en efectiu. Més informació a
www.sepe.es

anteriors a la situació d'atur un mínim de 35 jornades reals.

vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI), i no superar el
límit familiar de rendes establert
esmentada durant tot el període de percepció i subscriure el
compromís d'activitat.

Durada de la renda
En general, 180 dies i per a les persones majors de 52 anys, 300
dies.

Pagament de la renda
S'inicia l'endemà d'haver començat la primera acció d'inserció
laboral o de la finalització de la primera col·locació o al cap de tres
mesos des de la data de la sol·licitud.

Import de la renda
Entre el 80% i el 107% de l’IPREM, en funció del nombre de
jornades treballades, el qual s’ingressarà en el compte de l’entitat
financera indicada pel sol·licitant, del qual sigui titular, excepte en
els casos excepcionals en què el SEPE autoritzi el pagament en
efectiu. Més informació a www.sepe.es

El Servei Públic d'Ocupació Estatal abona directament a la Tresoreria General de la Seguretat Social la cotització al règim general de la Seguretat Social dins el sistema
especial per a treballadors per compte d'altri agraris durant el període de percepció del subsidi agrari o de la renda agrària i aplica al límit mínim de cotització vigent en cada
moment el tipus de cotització que correspongui als períodes d'inactivitat.

